
 
 

19 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 الوقف واالبتداءداللة  
 فــي ســورة اإلســــراء 

 
 

 د. فائزة عباس حميدي 
 د. حسـين نوري محمود

 دالنح انىقف  واالتتداء يف سىرج اإلسراء
ــود  .د                                   حســــــين نــــــوري محمــــ

 ن
 

                                                            فــــائزة عبــــاس حميــــدي .د

 ن
ــة  جامعـــــــة تكريـــــــت  كليـــــ

                                  قســا الل ــة العربيــة التربيــة
 ن

 

ــة  ــت  كليـــ ــة تكريـــ  جامعـــ
                                  قسا الل ـة العربيـة    اآلداب

 ن                                                           ن

 
ن منن رنرور   باهلل   ونعوذ   ،ه  ر  ونستغف   و  ونستعين   ه  هلل نحمد   الحمد   إن    نا وسنياات  أنفس 

أن ال إلنو إال اهلل  وأريد   ،فال ىادي لو   ل  م  ض  ومن ي   ،لو ل  ض  اهلل فال م   ه  د  ي  ي   ن  م   ،ناأعمال  
وعمننا هلننو وصننحبو  صننما اهلل عميننو وه ورسننول  عبنند   محمنندا   أن   لننو وأرننيد   يك  ال رننر   ه  وحنند  

 أما بعد: ،وسمم تسميما
لند  ميمن  منن الموضنوعات ال ،في القرهن الكنريم واالبتداء   موضوع الوقف  فإن  

لكوننننو  أحننند القنننراان السنننياقي  التنننا تتحننندد منننن  اللينننا داللننن   ؛عممننناء الدراسنننات القرهنيننن 
ر ه ي  وبنو  ،النص وفق ا لما يكون عميو التركينب سنتعان عمنا فينم القنرهن والغنوص عمنا د ر 

والقارئ  ،فتظير لمسامع المتأمل ،ن والحس ،والكافي  ،التام  الوقوف وتتضح بو ،وك نوزه
و معنناني لغنن   ،وأقربيننا لمننأاور التفسننير ،عمننا أكمننل واوىيننا وأصننحيا المعنناني رالمتنندب
 .العرب

ن  و  وبيننننان  ،عممنننناء الوقننننف واالبتننننداء فنننني وضننننع الوقننننوف وتفصننننيميا اعتمنننناد   ا 
عمنم الوقننف واالبتنداء مننن  أن  ال رينب و  ،معناني اييننات يمبنني عمننا النظنر فن ،واوىينا

إذ المقصننود منننو بيننان مواضننع الوقننف  ،بيننا واننوه المعنناني القرهنينن  العمننوم التنني تسننفر
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وال  ،عما حسب ما يقتضيو المعنا والمفنظ ئفيقف ويبتد   ،المعاني بحيث يراعي القارئ
 .واىتمام بالمعاني يكون ذلك إال بتدبر

 ،وقننف واالبتننداء فنني سننورة ا سننراءوقنند سننعت ىننذه الدراسنن  إلننا تحقينن  داللنن  ال
وعميو فقند  .وكان لمقرءات القرهني  وا عراب األار الكبير في بيان دالل  ذلك وتوضيحو

 ااء البحث مرتمال  عما مقدم  وتمييد ومبحاين ىما:
اييات التني انفنردت القنراءات القرهنين  فيينا لمتنأاير فني الوقنف واالبتنداء األول: 
 .وأاره في المعنا
اييننات التنني انفننرد فيننو ا عننراب لمتننأاير فنني الوقننف واالبتننداء وأاننره فنني  الثااي: :

 .المعنا
 ،ووضننعنا فنني نياينن  ىننذا العمننل  اتمنن   ألىننم النتننااا التنني توصننل الييننا البحننث

ومننذاىبيم فنني بيننان  ،وقند حرصنننا فنني بحاننا ىننذا ن مننا وسننعنا ن عمننا تتبننع هراء العممناء
وتعنندد وايننات نظننرىم فنني تحدينند نننوع  ،القننرهن الكننريم داللنن  الوقننف واالبتننداء فنني هيننات

وقننند اعتمننند البحنننث فننني ذلنننك عمنننا كاينننر منننن امينننات كتنننب  ،ومكنننان االبتنننداء ،الوقنننف
التنننني تننننم ذكرىننننا فنننني ابننننت المصننننادر  ،وغيرىننننا ،والقننننراءات القرهنينننن  والنحوينننن  ،التفسننننير
 .والمرااع

انفكر هذا ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل انسداد وانرشاد واإلخالص يف 
 عهى ما يشاء قدير، وهو اهلادي إىل سواء انسبيم.إنَّه  وانعمم،
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قبنننل البننندء بدراسننن  داللننن  الوقنننف واالبتنننداء فننني سنننورة ا سنننراء البننند  منننن تمييننند 

لنذا قند ق سنم  التمييند  ،لتوضيح معنا الوقف واالبتداء فضال  عن التعريف بسورة ا سراء
 عما قسمين:

 واالتتداء.: معىن انىقف األول
 : انتعريف تسىرج اإلسراء.انخاني

 أوالً:معىن انىقف واالتتداء:
وكننذا االبتننداء واالسننتاناف  ،متقاربنن  لغنن  الوقننف والقطننع والسننكت ألفنناظ لمعننان  

 .(1)واالاتناف ام صارت مصطمحات لعمم لو أصولو
)الوقنننننف والقطنننننع وا تمنننننف مقصنننننود العممننننناء منننننن المتقننننندمين والمتنننننأ رين فننننني 

أمننا  ،(2)مننا ىنني اال عبننارات أ رينند بيننا الوقننف غالبننا   عننند كايننر مننن المتقنندمينفوالسننكت(  
 .المتأ رون فقد فر قوا بينيا

فنإذا قمننا قطنع القنراءة فمعننا ذلنك انتقالنو إلنا حالن   ،ترك القراءة رأسنا   :فيلقطع
يسنتعاذ وىنذا  ،القراءة كترك القنراءة بالكمين  أو الركنوع أو الكنالم بغينر القنرهن أ ر  غير

 .(3)لمقراءة بعده
(4)يتنفس فيو عادة بني  استاناف القراءة قطع الصوت زمنا   :والوقف

. 
وزمنن السنكت دون زمنن الوقنف  ،عبنارة عنن وقنف بنال تننفس ينوف :الساتتأمي 

بنين  العنود إلنا  ،ومقداره حركتان منن غينر تننفس ،يسيرا   الصوت زمنا   فيو: قطع ،عادة
 .(5)في الحالالقراءة 

والبنندء فعننل  ،بنندأت الرننيء فعمتننو ابتننداء   ي قننال:،فيننو ضنند الوقف :االبتااءا أمااي 
 .(6)الريء أوال  
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عنننرف بنننو كيفيننن  أداء القنننراءة بنننالوقف عمنننا ىنننو فنننن امينننل ي   :وفااا  االحاااط ح
بتداء بمواضع محددة ال ت تلُّ فيينا المواضع التي نص  عمييا القراء  تمام المعاني واال

 .(7)المعاني
بو المواضع التي ياب عما قارئ القرهن أن  عمم ت عرف   :بعضهم بقوله ه  ف  وعر  

 .(8)أو قبيحا   أو واابا   ااازا   يقف عمييا وقفا  
وقد عم    عمماء القراءات دراسنتيم لموضنوع الوقنف واالبتنداء ويظينر ذلنك منن 

ومننن الكتننب  ،  أو مايرادفننوالوقننف واالبتننداء ننالل تصنننيفاتيم الكايننرة التنني تحمننل اسننم  
 ومنيا: ،المؤلف  في الوقف واالبتداء

 .(9)(ىن255ت)الساستاني  ئ ألبي حاتمالمقاطع والمباد -
 .(10)ىن(328ت )إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري  -
 .(11)(338ت )القطع واالاتناف ألبا اعفر النحاس -
 .(12)(ىن437ت )لمكي بن أبي طالب  (كال وبما)الوقف عما  -
 .(13)(ىن437ت )مكي بن ابي طالب  (كال وبما)ا تصار الوقف عما  -
 .(14)(ىن444ت )المكتفا فا الوقف واالبتدا ألبي عمرو الداني  -
مننن )منننار الينند  فننا الوقننف واالبتنندا ألحمنند بننن محمنند بننن عبنند الكننريم األ رننمونا  -

 .(15)عمماء القرن الحادي عرر الياري(
مواضع الوقف واالبتداء فا القنرهن الكنريم ممنا وحاول كل ىؤالء العمماء تحديد 

 .ترتب عميو تحديد دالل  النص القرهني
ففنني معرفنن  الوقننف واالبتننداء الننذي ): )(ىننن643ت )قننال عمننم النندين السنن اوي 

وبنو يتيّينأ  ،واظينار فواانده ،وتعرينف مقاصنده ،دّونو العمماء تبيين معاني القرهن العظنيم
 .(16)((فإن كان ىذا بدع  فنعم ت  البدع   ىذه ،الغوص عما درره  وفرااده  
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 أهميح عهم انىقف واالتتداء:
إن  عمننم الوقننف واالبتننداء مننن الموضننوعات التنني البنند  لقننارئ القننرهن الكننريم أن 

ن ات ننننن المتنافي  ات  ن والقضنننني  فننننان الم تماي ننننيعرفيننننا ويتنننندب ر قواعنننندىا؛ إذ بيننننا ي عننننرف  المعن  
ويتيسنر عمنا السنامع ف ينم  منا  ،ويتبي ن  المغنز  منن فصنيح المسنان ،نان المتغاير  ام  والحك  

 ،(17)صحُّ أن يقنف عميينا القنارئوبو ت عرف المنازل التي ي   ،من هيات وأحكام ي تما عميو

 . رتباطو ببيان معاني اييات واألحكام ليذا فقد اكتسب الوقف واالبتداء أىميتو؛
فقننند  ،منننواطن الوقنننف ورؤوس اييننناتإيضننناح   (وقننند تنننول ا الرسنننول محمننند )

نع اهلل ورسنول و ) (عاب  ) نن  ي ط  فقند  (عما ذلك الرال الذي وقنف  طيبنا  فقنال: م 
ي ما إذ إن و وقف عمنا  ،باس ال طيب أنت فقم :(فقال رسول اهلل ) .رر د  ومن يعص 

 .(18)فأفيم وقوفو  الف المعنا الذي يريده ،مكان اليحسن الوقوف عميو
ن  وقوفو عمنا قولنو   ،ال طب  ا يضاح ال ا ياازفمقام  نن  يعصنيما)وا  دل   (وم 

 .أي: إن و أد ل العاصي في الررد ،عما أن و أناط الررد بالطاع  والمعصي  كمييما
و ليس ألحد من البرر أن يامع ذكر اهلل تعنالا منع غينره فني ضنمير ن  يل: إقو 

 .(19)واحد
 ،( أن و سأل اعرابيا  عن ناقتو  بكر الصدي )ومن ذلك أيضا  ماذ ك ر  عن أبي 

وقننال:  ،(فغضننب أبننو بكننر الصنندي ) ،فقننال األعرابنني: ال عافنناك اهلل ،؟أتبيعيننا بكننذا
: ال وعافناك اهلل ،التقل  ىكذا ألن  الكنالم األول  ؛(وانمنا غضنب أبنو بكنر) ،ولكن قنل 
 .(20)في حين أن  الااني دعاٌء لو ،دعاٌء عميو
عتنناء بنو أرند واال ،  و مفيا تعمُّم ىذا الفننتواتر عن سمف ىذه األم   ىكذا فقدو 

وبغيننره ال يمكننن اسننتنباط األحكننام  ،إذ مننن دونننو ال ي فيننم القننرهن الفيننم الصننحيح ،العناينن 
 .والمقاصد عما واو معتبر
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إذن فعمم الوقف واالبتداء ىو أحد العموم التي نرأت بسبب الحاا  الييا لبينان 
 .دالالتالمعاني وال

 حانيًا: انتعريف تسىرج اإلسراء
 سثة اختيار سىرج اإلسراء:

وكّل هيات السورة تنأتي  ،إن  كل  سورة  من سور القرهن الكريم ليا وحدة موضوع
وكننذا الحننال فنني سننورة ا سننراء فينني كأ واتيننا ليننا منندلوالتيا  ،ل ت صننب فنني ىننذا الموضننوع

ال اصننن  بينننا قننند تصنننمنا إلنننا معرفننن  الوقوفنننات واالبتنننداءات منوطنننا  ذلنننك بمنننا فيينننا منننن 
 .والمتتبع ليذه السورة ياد فييا أساليب  متعددة وقصصا  متنوع  ،دالالت

ء ىني إحند  وسورة ا سنرا ،والموضوع الرايس لمسور المكي  ىو عقيدة التوحيد
تميننزت بأنيننا تننتكمم عمننا  ،التنني ت عنننا برننؤون النندين والعقينندة والوحدانينن  المكينن  السننور

 ا سراءوقد تعّرضت السورة لحادا   ،صيمي لم يرد في باقي سور القرهنالقرهن بركل تف
( بعننند منننا القننناه مننننن أذ  التننني كاننننت مظينننرا  منننن مظننناىر التكننننريم ا ليننني لنبينننو )

وفني ذلنك داللن  عمنا استرنعار  ،سنورة ذ ك نر  فيينا القنرهن والكتنابوىني أكانر  ،المرركين
 .اقل القرهن الكريم وتدبُّر هياتو

ننن  محمننند )  ،(وحاداننن  ا سنننراء ىننني الحاداننن  الممامننن  النتقنننال الكتننناب إلنننا أم 
نن  محمنند مسننؤولون عننن ىننذا الكتنناب عننن القننرهن فاسترننعروا  وكأنيننا تقننول لنننا: أنننتم يننا أم 

ياكم أن تفرطوا فيو كما فعمت األمم السابق  فيستبدلكم اهلل كما استبد ل يم ،قيمتو  .وا 
وا تمف ننننت  مننننذاىب  العممنننناء وهراؤىننننم المغوينننن  فنننني ىننننذه السننننورة لمننننا وانننندناه مننننن 

 .دراساتيم عما ا تالف عموم المغ  العربي 
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 تسميتها:
وقننند ورد لنننبعض  منينننا اسنننمان أو  ،إن  لسنننور القنننرهن الكنننريم أسنننماء  اصننن  بينننا

وسنورة النحنل تسنما أيضنا   ،فسورة البقرة ي قال ليا فسطاط القرهن لعظميا وبيااينا ،أكار
وتسننمي  سننورة الاااينن  بسننورة  ،لمننا عننّدده اهلل تعننالا مننن النننعم عمننا عبنناده ؛بسننورة الننن عم

 .(21)( تسما بسورة القتالوسورة محمد ) ،الرريع 
القنننننرهن لينننننا أسنننننماٌء كاينننننرة فالمااننننندة تعنننننرف باسنننننم العقنننننود وىنننننناك س نننننور منننننن 

والم نق ننذة
و)بننني  ،ألنيننا افتتحننت بيننذه الكممنن  ؛امننا سننورة ا سننراء فتسننما )سننبحان( ،(22)

وانناءت بننذكر أحننوال  ،اسننراايل( أيضننا ؛ ألنيننا تناولننت حاضننر بننني اسننراايل ومسننتقبميم
 .(23) اص  بيم لم ت ذكر في غيرىا

 ،كايننر مننن المسننميات العالقنن  بننين االسننم والمسننم اوكانننت العننرب تراعنني فنني 
وعما ذلك ار ت  أسماء س ور الكتاب العزيز
(24). 

 عدد آياتها:
حنند  عرننرة عننند  عنندد هيننات سننورة ا سننراء مانن  وعرننر هيننات عننند الاميننور وا 

كنان يقنف عمنا  ()ويعود سنبب اال نتالف فني عند  ايي إلنا أن  النبني ،(25)الكوفيين
ننننل  الرسننننول  ،رؤوس ايي تعميمننننا  ألصننننحابو أنيننننا رؤوس هي حتننننا إذا عممننننوا ذلننننك و ص 

ايينن  بمننا بعنندىا طمبننا  لتمننام المعنننا فننيظن بعننض المسننتمعين أن  مننا وقننف  ()الكننريم
لنننيس فاصنننم  فيصنننميا بمنننا بعننندىا اعتننندادا  بنننأن  امينننع منننا ق نننر ئ  هيننن   ()عمينننو الرسنننول

فماننل ىننذه المواضننع كانننت   ،هينن  مسننتقم  فننال يصننميا بمننا بعنندىا وبعضننيم يعنندىا ،واحنندة
 .والسيما في عمم الوقف واالبتداء  .(26)محط  ا تالفيم وسبب ااتيادىم
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 املكي واملدني يف سىرج اإلسراء:
قولننو تبننارك  ،عننند الاميننور إاّل اننالث هيننات منيننا (27)مننن السننور المكينن ىنني و 

  چڦ  ڦ      ٱ چ  و: چ ڦ       ڦ     ڤ      ڤ       ڤ     ٹ  ڤچ  وتعننننننننننننننننالا:
 .(28)چڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ و:

ن رننأ ىننذا ال ننالف ىننو ظنناىر األحكننام  (ىننن1393ت )ويننر  ابننن عارننور  أن  م 
ممنا  ،التي ارنتمم ت  عميينا ىنذه ايينات التني التوافن  حنال المسنممين فني منا قبنل اليانرة

 .(29)دفع بعض العمماء لمقول بمدني ت يا
 املثحج األول

 اآلياخ انتي انفردخ 
 انقراءاخ فيها تانتأحري يف انىقف واالتتداء وأحره يف املعىن

وامنال السنماع  ،وبينان حسنن األداء القنراءة الوقف واالبتداء ضرٌب من أصول
 .األداء   أام    ونص  عما تعمُّمو   بو العمماء   عتناا ،وا صغاء

و  أبنننو اعفنننر النحننناس أن ابنننن مااىننند  كنننان ينننذىب إلنننا أننننو  (ىنننن 324ت )ر 
فنالعمم بنالوقف  ،وكان النحناس ينر  ذلنك ضنرورة .اليقوم بالت مام إال  نحوي عالم بالقراءة

 .(30)واالبتداء عنده يحتاج إلا معرف  القراءات والمغ  والتفسير وأحكام القرهن
وا تفمنت  ،فالقراءات والوقف واالبتنداء عممنان متندا الن ينرتبط  أحندىما بناي ر

تبعنننا  ليمنننا هراء العممننناء وتنننأويالتيم فننني بينننان داللننن  الوقنننف واالبتنننداء بحسنننب ا نننتالف 
وفنني مايننأتي اييننات التنني انفننردت القننراءات فييننا بالتننأاير فنني الوقننف واالبتننداء  ،القننراءة

 .وأاره في المعنا
  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ قنننننال تعنننننالا: -

 .[3-2ا سراء: ] چچ  چ     چ  ڇ  ڇ   
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 ،ا تمننف نننوع الوقننف واالبتننداء فنني ايينن  الكريمنن  مننع ا ننتالف القننراءات القرهنينن 
ذ وا)فقد قرأ القراء كالًّ من لفظتي  ي  )و (ت ت     .بقراءات م تمف  (ذ ر 

ذ واي  ): (ىن154ت )فقرأ أبو عمرو بن العالء  نذ واوقنرأ البناقون ) ،بالياء (ت    ( ت ت   
 .(31)بالتاء

 ففيو االث قراءات: (ذر ي ) امي لفظ:
ي    )قراءة الاميور: األولى:  .بالنصب (ذ ر 

ي    )والقرا ة الثي:ية:   .(32)بالرفع (ذ ر 
ي    ذ  ) وقرا ة ثيلثة قرأ بهي زيء بن ثيبت:  .(33)بكسر الذال (ر 

ذ وا): قرا ةوف   ي    )مع نصب بالتاء  (ت ت     وايان: (ذ ر 
ي ن    مضناف لحنرف ننداء محنذوف تقنديره: ينا ىنو منناد  :أحءهي وفينو تمطنف  ،(34)منن ذ ر 

 .(35)وتذكير بنعم اهلل تعالا
ي    )أن:  واآلخر:  .(36)أعني  بفعل  محذوف تقديره: منصوب (ذ ر 

أما ابن  ،(37)كاف   (وكيال  )وعما ىذين التقديرين يكون الوقف عما قولو تعالا 
ك يال  ) الا أن  الوقف عمااألنباري فذىب   .(38)حسن (و 

ذ واي  ) وقرا ة: ي    )بالياء مع نصب  (ت     فييا وايان ايضا : (ذ ر 
:  األول: ي    )أن   .(39)عميو السالم (م وس ا)أو بدل من  (يلك  و  )بدل من  (ذ ر 
:  واآلخاار: ي نن   )أن  ننذ واي  )  عمننا أنيننا أحنند مفعننولي منصننوب (ذ ر   ال  أ: والتقنندير ،(ت   

ذ واي   ي     د ون ي م ن   ت    م ن ا م ن   ذ ر  م  نع   ح  ك ني  ن نوح   م  نذ واي   ال  أ أو عمنا تقندير: ،ال  و  ي ن    ت    نن   ذ ر   م 
م ن ا م  ك ي د ون ي م ن    ن وح   م ع   ح   .(40)ال  و 

انمنا يكنون الوقنف عمنا قولنو ،(وكنيال  )ولم يكف  الوقف في ىنذين النوايين عمنا
 .(41)(ن وح   م ع  تعالا)
 ففيهي ث ثة آرا : ا ة الرفعقر أمي 
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 د. حسـين نوري محمود

ننذ وا)قننراءة:  األول: ي نن   )بالتنناء مننع رفننع  (ت ت    أنيننا  بننر لمبتنندأ محننذوف عمننا  (ذ ر 
ك يال  )وعما ىذا المذىب يكفي الوقف عما  ،ىو ذري تقديره:   .(42)(و 

نذ واي  )قنراءة  فني (النواو) الضنميرعمنا البندل منن  والثي: : والتقندير:  ،باليناء (ت   
ع م ن نناه   ننر اا يل   ل ب ن نني ى نند   و ا  ننذ واي  لنناال   إ س  ننذ واي  لنناال   ال ك ت نناب   م وس ننا ه ت ي ن نناأو  ت    ننن   ت     د ون نني م 

ك ي ك ي)وعما ىذا المذىب ال يكفي الوقف عما  ،(43)ال  و   .(44)(ال  و 
ي ننن   )أن تكنننون:  الثيلاااث: نننر اا يل   ب ن ننني)بننندال  منننن قولنننو تعنننالا:  (ذ ر  والتقننندير:  ،(إ س 

واعمناه ىد  لذري  م ن  حممنا مع نوح  
(45). 

ي    ذ  )وقراءة:  فينو و  ،فسنرىا بولند الولند أن  زيندا  بنن اابنت رويبكسر الذال فقد  (ر 
بحمميم مع نوح عمينو السنالم نااء هباايم من الغر  إنعام اهلل تعالا عمييم في إتذكير ب

 .(46)في السفين 
ې  ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓچ قننننننال تبننننننارك وتعننننننالا:  -

 .[7ا سراء: ] چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   
 ف  اآلية قرا تين:
وى ك م   ل ي س وء وا)قراءة الاميور:  األولى:  .(و ا 

: فإذا ااء  وعد  اي رة  ب ع ا ناى م  ليسوء  اهلل (47)الفراءوالمعنا في ىذه القراءة عند 
نننوى ك م   نننوى ك م  أو ليسنننوء  العنننذاب   ،و ا  و ا 

؛ألن  ذكنننره قننند تقننندم؛ وألننننو (بعانننناىم)فحنننذف  ،(48)
 .(49)وررطيا يقتضيانو؛ فحذف لمدالل  عميو (إذا)اواب

اء   ف إ ذ ا)وير  النحاس: أن  قولو تعالا:  د   ا  ر ة  يا و ع  ؛ ألن نو  (   ليس بوقنف كناف 
 .(50)(إ ذا)لم يأت  اواب 

نوى ك م  ل ن سنوء  ): (ىنن 189ت )قرأ بيا الكسنااي  والقرا ة األخرى: بفنتح النالم  (و ا 
 .(51)والنون
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ٱ  ڦ   ڦ  چ  في ىنذه القنراءة قولنو تعنالا: (ىن 215ت )والتمام عند األ فش 

بُّك م   ع س اوالمعنا عنده:  ،[8ا سراء: ] چ  ڦڦ م ك م   أ ن   ر   .(52)إن  ف ع م ت م ذلك   ي ر ح 
وى ك م  ل ن سوء  )وذىب أبو اعفر النحاس الا أن و ياوز الوقف عما  ألن و في (؛و ا 

 .(53)چى  ې  ې  ې  ې   چ والتمام:  ،(إذا)موضع اواب
وىي في  ،فالفعل في ىذه القراءة هلل تعالا إ بارا  عن نفسو  عما سبيل التعظيم

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :()المتعارف فعل الذين ااسوا  الل الديار كما اناء فني قولنو 

 .(54)[5ا سراء: ] چڱ  ں  ں  ڻ     ڱڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ    ڱڎ  ڎ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :()قننننننننننننننال  -

 .[33ا سراء: ] چہ   ھ     ھ  ھ    ہۀ  ہ   ہ
 فقنند ق ننر ئ قولننو تعننالا: ،ا تمننف نننوع الوقننف واالبتننداء بننا تالف القننراءة القرهنينن 

 ( بقراءتين:ي س ر ف   ف ال)
ونافع  ،وأبو عمرو ،(ىن127ت )وعاصم  ،(ىن120ت )قراءة ابن كاير األولى:

 .بالياء (ي س ر ف   ف ال: )(ىن169ت نحو )
والكسنااي و منف  (ىنن156ت )وحمنزة  (ىن 118ت )قراءة ابن عامر  واألخرى:

ُ   ف ال): (ىن229ت)  ،واألام  بعنده () لمنبي عما معنا ال طاب (55)بالتاء (س ر ف  ت 
 .(56)فال تقتموا غير القاتل :أي

ألن   ؛(58)وقيل: وقف حسنن ،(57)كاف   (ال ق ت ل   ف ي)والوقف في ىذه القراءة عما 
إذا قتننننل فقنننند : لمقاتننننل األول؛ ألنننننو (ىننننن102ت نحننننو )المعنننننا عمننننا مننننا قننننال مااىنننند 

 .(59)أسرف
 إ ن نو  )بالياء فنالوقف الكنافي عمنا قولنو تعنالا: (ي س ر ف   ف ال) أمي قرا ة الجمهور:

ور ا ك ان    .(60)(م ن ص 
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ىننذه القننراءة عمننا معنننا: فننال ي سننرف ولنني  (ىننن 68ت )( وفسننر ابننن عبنناس)
 ،المقتنننول فيقننننتص لنفسنننو  مننننن غيننننر أن ينننذىب الننننا السننننمطان فيعمنننل بحمينننن  الااىمينننن 

 .(61)وي الف أمر اهلل سبحانو وتعالا
فننننال ي سننننرف ولننننيُّ المقتننننول فيقتننننل غيننننر القاتننننل أو يقتننننل اانننننين  وفس اااارر آخاااار:

وىنننذا كمنننو كاننننت العنننرب تفعمنننو فمنننذلك وقنننع  ،وغينننر ذلنننك منننن وانننوه التعننندي ،(62)بواحننند
 .(63)التحذير منو

 طنناب  وذلننك أنّ  ،يمنا قراءتننان متقاربتننا المعننان  : أ(ىننن310ت )وينر  الطبننري 
فننني أحكنننام الننندين قضنناء مننننو بنننذلك عمنننا  يأو نينن بنننأمر   ()اهلل تبننارك وتعنننالا نبينننو 

فيننو  مننا دل   فنني امننيعيم إال  ل ياميننع عبنناده وكننذلك أمننره ونييننو بعضننيم أمننر منننو ونينن
ن   ،و م صنوص بنو بعنض دون بعنضعما أّنن نر ف  ت   ف نال):  طابنو تعنالا بقولنو وا   ف ني س 
ن ( لمنبني ) (ال ق ت نل   بنو اميننع عبناده فكننذلك نيينو ولنني ي و معنننأن ن ،كننان مواينا إليننووا 

 المقتول
لامننيعيم فبننأي ذلننك قننرأ  يأو القاتننل عننن ا سننراف فنني القتننل والتعنندي فيننو نينن

 .(64)القراءة في ذلك صوابفمصيب  القارئ
 كان لو ن  م  ال يسرف ل   :قالما ي  و إنّ ألن   ؛وا تار أبو اعفر النحاس القراءة بالياء

 .(65)إال أن و أااز القراءة األ ر  ،يقتل فيذا لمولي أن  
    حئ     حئ  حئ  حئ  حئ  حئ  حئ  حئحئ  حئ  حئ  حئ    حئچ  قنال سنبحانو وتعننالا: -

پ      پپ  ٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ   حئ  حئ  حئ  حئ  حئ           حئ  حئ  حئ  حئ  حئ

 .[39-37ا سراء:]چٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿٿ
 ف  اآلية قرا تين:
ننّيا و  )قننراءة عاصننم وابننن عننامر وحمننزة والكسننااي  األولااى:  عمننا الينناء بضننم (س 

وىننا  و) ،كننان()عمنا أنننو اسنم  ،(66)ا ضنناف  معننا والوقننف فني ىننذه القننراءة  ،ال بنر (م ك ر 
ن د   س ي ا و   ك ان  )عما قولو تعالا:  ب ك   ع  وىا   ر   .(67)كاف   (م ك ر 
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بُّننك   وقضننا تعننالا:  كننل الننذي ذكرنننا مننن قولننوأن   والمع:ااى:  إ ال   تعبنندوا أ ال   ر 
نننن :أي ،كننننان سننننيا  چ  حئحئ  حئ  حئ  حئ    حئچ  :()و إلننننا قولنننن  إ ي نننناه   مننننا  يء  س 
: حسننن  كقولننو عننددنا أمننورا   مننا فنني ألن   ؛مكروىننا   ك  رب نن عننند   نا عميننك  د  عنند   ڱ  چ  اننل  وعننز 

 ،وغيننننر ذلننننك چ حئ  حئ  حئ  حئچ  ،چۉ  ۉ  ېچ  ،چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  چ ،چں
 قرأنننا عننن سننيا  وأمننر بحسنننات فمننذلك يعننن سننيا  بننل فيننو نينن فمننيس كننل مننا فيننو نييننا  

 .(68)معناه: التبعيض ،(س ي ا و  )
 .(69)( بالتأنيث والنصبس ي ا    ) ونافع ،عمرو وأبو ،كاير ابنبيا  قرأواأل خرى: 

: )(ىننن205ت)قننال يعقننوب  نني ا   ك ننان  : الوقننف عمننا قولننو اننل  وعننز  ن نند      س  ب ننك   ع  ( ر 
 .(70)والمعنا: كان مكروىا   ،ونصبو بفعل  مقّدر ،(مكروىا  )ام عطفت عميو  ،كاف  

 ،(كنننان) بنننر انننان  عنننن  (مكروىنننا  )ألن   ؛و طنننأ أبنننو اعفنننر النحننناس ىنننذا النننرأي
 .وىذا ىو الحسن من الكالم وىو تقدير صحيح حقا   .(71)والوقف الكافي عميو

نني ا  و) ،كننان() بننر  (مكروىننا  ): أن  (ىننن 565ت بعنند )ويننر  ابننن أبنني مننريم  (    س 
وأاناز أن يكنون  ،والتقندير: كنان ىنو فني حنال كوننو سنيا   مكروىنا   ،حاال  عن اسنم كنان

ن نند  : )()حننال مننن متعمنن  الظننرف فنني قولننو  (مكروىننا  ) ب ننك   ع  والمعنننا فنني ىننذه  .(72)(ر 
الموضنننع سنننيا  ال إلنننا ىنننذا  چچ  چ   چ  چ  ننننا:كنننل النننذي ذكرننننا منننن قول أن   القنننراءة:

 ألن فيو تقديما   ؛ولم يقل مكروى    ،عنو دون غيره يإذ الكل يراع إلا المني ،حسن  فيو
عمنا التكرينر ال  (مكروىنا  تعنالا: )  وقولنو ،سنيا    كل ذلك كان مكروىا   :تقديره ،وتأ يرا  

 ؛راانع إلنا المعننا دون المفنظ ،وكنان مكروىنا   كل ذلك كنان سنيا    :ماازه ،عما الصف 
 .(73)وىو مذنب ،الذنب   :ن السيا   أل

كنل ىنذا النذي ذكرننا لنك منن األمنور التني عنددناىا عمينك كنان  ايي  أن  فتأويل 
ُ  يكرىننو وينيننا عنننو وال يرضنناه فننات   () عننند ربننك يننا محمنند مكروىننا   و  سننيا العمننل    
ح الطبري قراءة الاميور  .(74)بو  .(75)ورا 
ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې        ڭڭ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  تعنننننننننننالا: قنننننننننننال -

 .[93ا سراء: ] چٴۇ  ۋ  ۋ  
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 د. فائزة عباس حميدي 
 د. حسـين نوري محمود

 اختلف الوقف والمع:ى ف  اآلية التريمة مع اخت ف القرا ة القرآ:ية:
عمنننا  (قننال)وقننرأ ابننن كايننر وابننن عننامر:  ،عمننا األمننر (قننل  ) فقاارأ الجمهااور:

ان   ق ل  )قال أبو عمرو الداني: م ن  قرأ  .(76)ال بر ب ي س ب ح  فينو اسنتاناف  ؛عما األمر (ر 
 .(77)بأن يقول ذلك ،(لمرسول ) ()أمر  من اهلل 

ليننؤالء المرننركين مننن قومننك ( ) قننل يننا محمنند والمع:ااى فاا  هاارر القاارا ة:
لنننو منننن أن ينننؤتا بنننو  ا يصنننفونو بنننو وتعظيمنننا  هلل عّمننن القننناامين لنننك ىنننذه األقنننوال تنزيينننا  

نّ  ،ومالاكتو أو يكون لي سبيل إلا ريء مما تسألونيو ما أنا رسول أبمغكنم منا أرسنمت وا 
بننو إلننيكم والننذي سننألتموني أن أفعمننو بينند اهلل الننذي أنننا وأنننتم عبينند لننو ال يقنندر عمننا ذلننك 

 ما ذكر كان منن منأ في ()م بو رسول اهلل وىذا الكالم الذي أ بر اهلل أنو كم   ،غيره
أ بننر اهلل عنننيم فنني مننوه بمننا ومحااتننو فكم  ( )مننن قننريش ااتمعننوا لمننناظرة رسننول اهلل 

 .(78)تىذه اييا
ؤ ه  )فالوقف عما  ،عما ال بر (قال)ومن قرأ  ألن  ما بعده  بر عن  ؛كاف   (ن ق ر 

 .(79)فيو متصل بذلك   ،(الرسول )
 عنن رننيء   يعانز   عننن أن   ()هلل  تنزيينا   ( قننال ذلنك  أن  النبني )والمع:اى: 

 .(80)يمىم واقتراحات  كفر   تعاب عن فرط  و ىذا كمُّ  :وقيل ،عميو في فعل   يعترض   وعن أن  
 .فاألمر وال بر سي ان لم روج إلا معنا التعاب

 املثحج انخاني
 اآلياخ انتي انفرد فيه اإلعراب

 تانتأحري يف انىقف واالتتداء واحره يف املعىن
إن  مننن أىننم مقنناييس عمننم الوقننف واالبتننداء لبيننان معنننا الاممنن  اعتمنناده عمننا 

وكما ارتبط ت  مواضنع الوقنف واالبتنداء بنالقراءات فقند ارتبط نت    ،ومقاييسوالنحو العربي 
وايقا  بعمم النحو؛ ألن  القراء األواال اميعا  كانوا من النحاة كأبي األسود الدؤلي  ارتباطا  

ت نحننو )وعيسننا بننن عمننر  ،(ىننن 117ت )وابننن أبنني إسننحا  الحضننرمي  ،(ىننن69ت )
وقننند ااتينند ىنننؤالء فنني محاولننن   .والكسنننااي وغيننرىم ،وأبننني عمننرو بنننن العننالء ،(ىننن149
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بحينث أصنبح منا بعندىا  –بعندىا  وضع قواعد عام  لموقف فقالوا: كل كمم  تعمقنت بمنا
 ،والمنعنننوت دون نعتنننو ،ال يوقنننف عميينننا كالمضننناف والمضننناف إلينننو -متممنننا  لمعناىنننا

 .(81)إلخ ...والمؤكد دون توكيده ،والررط دون اوابو
 ،ومننن تمننام معرفنن  إعننراب القننرهن ومعانيننو وغريبننو ...)) :قاايل اباان األ:باايريو 

يعنرف الوقنف التنام والوقنف الكنافي النذي  نفينبغي لمقارئ أ ،معرف  الوقف واالبتداء فيو
 .(82)((والوقف القبيح الذي ليس بتام وال كاف ،ليس بتام

فيننو ي واننو أحكننام  القننراءات  ،إذن قنند ارتننبط  النحننو ارتباطننا  وايقننا  بعمننم القننراءات
فإن  النحاة  يؤولون لكمتنا  ،فحينما ترو  هي  بإعرابين ،وتأويالت يا بحسب  ا تالف  القراءة  

وفنني مننا يننأتي عنندد مننن  .(83)وي ر اننون تمننك التننأويالت فنني كننل  مننذىب ،الننروايتين داللنن   
 .ره  في المعنااييات التي انفرد  فيو ا عراب بالتأاير في الوقف واالبتداء واا

ڈ     ڇ  ڇ  ڑ   ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  تعننننننالا:قننننننال  -

 .[12ا سراء: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڎ   ڳ  ڳ
 وف  اآلية وجهين إعرابيين: ،يتحءء :وع الوقف بتحءيء الوجه اإلعراب 

ننب   نند د  )بفعننل  مضننمر كننان قولننو تعننالا:  (ك ننل  )األول: إن ن ص  س نناب   الس ننن ين   ع  وقفننا   (و ال ح 
 .وىو معقود في باب االرتغال من النحو العربي ،(84)وىذا رأي البصريين ،كافيا  

ب   س اب  )( بالفعل الذي بعده كان الوقف عما ك ل  )واي ر: إن ن ص   .(85)( تاما  و ال ح 
ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃچ  قننننننال تبننننننارك وتعننننننالا: -

 .[20ا سراء: ] چ
 يتحءء :وع الوقف ومع:ى اآلية بتحءيء الوجه اإلعراب :

نن  انم تبتندئ ) ،وقنف تنام (ء  الو ى نؤ   ء  الى نؤ  )و ،وقف كناف   (ن م دُّ  الًّ ك  )قيل يعقوب:   ع ط ناء   م 
ب ك  .(87)والتقدير: ذلك من عطاء ربك   ،(86)(ر 

 ىذا الرأي لسببين: (89)وأبو عمرو الداني (88)وعارض أبو اعفر النحاس
:  األول: ب ك   ع ط اء   م ن  )أن  : ينرز  (90)والمعنا عند الفراء ،موصوٌل بما قبمو (ر 

 .المؤمن والكافر من عطاء ربك  
: )ىؤالء واآلخر:  .(91)فال يوقف عما ماقبمو ،بدل كل من كل (أن 
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 د. فائزة عباس حميدي 
 د. حسـين نوري محمود

:  قااايل أباااو حااايتم: نننن  )إن  ب نننك   ع ط ننناء   م  نننا)والتمنننام  ،وقنننف كننناف   (ر  م  نننان   و  ب نننك   ع ط ننناء   ك   ر 
ظ ور ا  .(94)وأبو عمرو الداني ،(93)وتابعو أبو اعفر النحاس ،(92)(م ح 

پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ     پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ  قننال تعننالا: -

 .[77 – 76ا سراء: ] چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ
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 اختلف فيهي المع:ى مع اخت ف :وع الوقف والوجه اإلعراب :ف  اآلية ث ثة آرا  
إن  ،قطننننع صننننالح (ال  ق م نننني ال  إ   ف ننننك  ال    ي م ب ا ننننون   ال و ا  ذ ا): أن  قولننننو تعننننالا: األول

م ت  ) ع  م من بين ظيرانييم فسن  ي  وا رسول  ا  كل قوم أ ر   أن  والمعنا:  ،(95)( مصدرا  س ن    ا 
ضافتيا إلا الرسل ألنيا س ن ،اهلل أن ييمكيم  و ال): ()ويندلُّ عمينو قولنو  ،ألامينم ت  ن  وا 

د   و   ل س ن ت ن ا ت ا   .(97)اهلل ذلك سن    سن   والتقدير: ،(96)را  تغيي :أي ،(يال  ت ح 
: والثي: : وكناف  عنند أبني  ،(98)وقف حسن عند ابن األنباري چ ٹ  ٹ  ڤچ أن 
( سُّننننن )فتنصننننب  چڤ  ڤ  ٿ   ٿ  چاننننم تبتنننندئ:  ،(100)واألرننننموني (99)عمننننرو الننننداني

ننن   س ننن    بإضننمار فعننل والتقنندير عننند الفننراء: ي ع ننذ ب ون ك ننم ن ا ق نند   م  س  فممننا سننقطت الكنناف  ،أ ر 
د   و ال)والتمام قولو تعالا:  ،عمل الفعل و   ل س ن ت ن ا ت ا   .(101)(يال  ت ح 

ا إن  وتأويل ايي :  ،عما معنا ال يمباون (س ن    )رأي الزااج أن  نصب  والثيلث:
أن  العنذاب يم أو قتمنوه لنم يمبنث   راوا نبي  أ إذايم أرسمنا قبمك أن   ن  م   ا ىذه السن  فين  سن  

 .(103)وقف كاف   چ ٹ  ٹ  ڤچوير  أبو عمرو الداني واأل رموني أن:  .(102)بيم ينزل  
ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چچ  :()قننننننننننال  -

 .[78ا سراء: ] چ
 وفيهي ث ثة آرا : ،اختلف :وع الوقف واالبتءا  مع اخت ف التقءير اإلعراب 

:  األول: ألن   ؛وىو غير تام ،وقف حسن چڦ  چ  چ   چير  ابن األنباري أن 
 .(104) چڤ   ڦ چ :()منسوق  عما قولو   چ  ڃچ  چ چقولو تعالا: 

:  والثاااي: : بنننالعطف  چڃچ  چ چوينتصنننب  ،وقنننف كننناف   چڦ  چ  چ   چأن 
 .(105)وىو قول أبي عمرو الداني ، چڤ   ڦ  چ عما قولو:

أي:  ،(106)منصننننوبا  عمننننا ا غننننراء چ  ڃچ  چ چأن  قولننننو تعننننالا:  والثيلااااث:
 .(107)قّدره األ فش ،أو وعميك  قرهن الفار ،الزموا قرهن الفار

ألن  أسننماء األفعنننال ال  ؛وقننال: واألصننول تننأبا ىننذاورد  األ رننموني ىننذا الننرأي 
ق ننر  )واألاننود الوقننف عمننا:  ،تعمننل مضننمرة ننر   ن  هو  ة  )ألن ننو معطننوف عمننا  (؛ال ف ا  ننال   ،(الص 

والنذي ننذىب إلينو أننو لنيس منن  ، (108)أي: صالة الفانر ،أي: أقم الصالة وقرهن الفار
بنل يصنمح أن يطمن  القينام  ،الفارالضرورة حمل قرهن الفار عما إقام  الصالة بقرهن 
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ال من عطنف مفنرد عمنا  ،فيكون من عطف امم  عما امم  ،عما قراءة القرهن ماازا  
 .مفرد
پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  ٿ    ڦٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  قننننننال تعننننننالا: -

 .[106 - 105ا سراء: ] چٿ  ٿ  ٿ   
 :يتحءء إثرهي الوقف ،تحتمل  اآلية ث ثة أوجه إعرابية

عمننا معنننا: ومننا  (أرسننمناك  )منصننوب بننن (ق ر ه ن ننا)مننذىب  البصننريين أن:  األول:
نننرا  ونننذيرا  وقرهننننا   وعمننا ىنننذا التقننندير لننم ينننتم الوقنننف  ،(109)أي: ورحمننن  ،أرسننمناك إال مبر 

ل ن اه  )والتمام قولو تعالا:  ،ألنو معطوف ؛نذير()عما  ن ز   .(110)(ال  ت ن ز ي و 
ق ن نناه  )منصننوب بننن (ق ر ه ن ننا)مننذىب  الكننوفيين أن:  الثااي: : والوقننف عمننا قولننو  ،(ف ر 

 .(111)وقف تام چپ  پ  ٹ  چ تعالا:
:  الثيلاااث: عمنننا  - أي: وفرقنننناه ق رهننننا  فرقنننناه ،منصنننوب بننننفعل  مقنننّدر (ق ر ه ن نننا)أن 

 .(112)كاف   (ونذيرا  )والوقف عما  ،-االرتغال
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 خالصح انثحج
ألن نو ي عننا بااننب  ؛من العمنوم الميمن  عنند العنرب قنديما  وحندياا   عمم الوقف واالبتداء*

 .فيو ييتم بمعنا الامم  وتماميا ،ميم من اوانب المغ 
لننم يقتصننر ىننذا العمننم عمننا بيننان موضننع الوقننف واالبتننداء فنني القننرهن إن مننا يمحننظ فيننو  *

فننني  فينننو طريننن  لمعرفننن  سنننم  التعبينننر ومقاصننند البمغننناء ،كنننالم العنننرب وم اطبننناتيم
 .كالميم

فوضنوح المعننا ينتم  ،يترتب عما تحديد مواضع الوقف واالبتداء تحديد دالل  النص *
 .عن طري  تقسيم الكالم عما مقاطع لتحديد المعنا وتوضيحو

فعمننم  ،ارتننبط عمننم الوقننف واالبتننداء بعمننوم العربينن  كافنن  ومنيننا عمننم القننراءات والنحننو *
وقند يقنف القنارئ  ،تينا بحسنب ا نتالف القنراءةالقراءات يواو أحكام القنراءات وتأويال

لُّ بالمعنا  .مما يؤدي إلا تعسف  في ا عراب ،عما موضع ي   
بعمننم النحننو ارتباطننا   -وىننو اننزء مننن عمننم القننراءات  -ارتننبط عمننم الوقننف واالبتننداء  *

 .لذا قد ك ا ر ت التأويالت وتعد د ت  مذاىب العمماء في المسأل  الواحدة ،رديدا  
ومنرننأ ال ننالف ىننو  ،ا تمنف العممنناء فنني نننزول سننورة ا سننراء أىنني مكينن  أم مدنينن  ؟ *

ظاىر األحكام التي ارتمم ت  عمييا ىذه ايينات التني التوافن  حنال المسنممين فني منا 
 .قبل اليارة

 واحلمد هلل أوالً وآخراً 
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 اهلىامش:
                                                      

مامننننننننن   ، د. أحمننننننننند  طننننننننناب عمنننننننننر،مقدمننننننننن  فننننننننني الوقنننننننننف واالبتنننننننننداءينظنننننننننر:  (1)
 .167 ،م8،1977،عالرافدين

الوقننف واالبتننداء، عبنند الننرزا  احمنند ينظننر: الدراسننات المغوينن  والنحوينن  فنني كتننب  (2)
 .18م، 1987الحربي، رسال  مااستير، كمي  ايداب، الاامع  المستنصري ، 

 محمننند بنننن محمننند ال ينننر ابنننو: الانننزري ابنننن العرنننر، القنننراءات فننني النرنننر: ينظنننر (3)
 الكتننننب دار الضننننباع، محمنننند عمنننني ومرااعنننن ، تصننننحيح ،(ىننننن833 ت) الدمرننننقي

 عبد الدين االل القرهن، السيوطي، عموم في وا تقان ،273/ 1العممي ، بيروت، 
 م،1996 ،1ط لبننننان، الفكنننر، دار المنننندوب، سنننعيد: تحقيننن  ،(ىنننن911)النننرحمن 

1/233. 
 .1/233، وا تقان 1/273ينظر: النرر  (4)

 .1/234، وا تقان 1/274ينظر: النرر  (5)

ىننن(، دار 711ابننن منظننور: محمنند بننن مكننرم المصننري )ت  ،لسننان العننربينظننر:  (6)
 مادة )بدأ(.، 1/27، 1صادر، بيروت،ط

 .1/342البرىان في عموم القرهن ينظر:  (7)

 .167مقدم  في الوقف واالبتداء ينظر:  (8)

 حققو ابراىيم  مف،رسال  مااستير، كمي  التربي ، اامع  تكريت. (9)
م، وحققنو ايضنا  الرنيخ 1971رمضنان، دمرن ، حققو محيي الدين عبند النرحمن  (10)

 عبد الرحيم الطرىوني، دار الحديث، القاىرة.
، بغننننداد، 35حققننننو: د. أحمنننند  طنننناب عمننننر، سمسننننم  احينننناء التننننراث ا سننننالمي  (11)

 م.1978
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 م.1967-1966، 3حققو ونرره: د. حسين نصار، مام  كمي  الرريع ، ع (12)
 م.1980، 2الكتب،ع حققو ونرره: أحمد فرحات، مام  عالم (13)
 م.1983حققو ونرره: د. اايد زيدان، بغداد،  (14)

مطبوع منرور ومعو المقصد لتم يص منافي المررند فني الوقنف واالبتنداء لزكرينا  (15)
 ىن(، دار الكتب العممي ، بيروت، لبنان.926بن محمد األنصاري )ت

بننننن محمنننند ينظننننر: امننننال القننننراء وكمننننال ا قننننراء، عمننننم النننندين السنننن اوي، عمنننني  (16)
 مك  المكرم . -ىن(، تحقي : د.عمي حسين البواب، مكتب  التراث 643)ت

، رياب الدين ابنو العبناس احمند بنن محمند لقسطالني، الطااف ا رارات ينظر: (17)
(، تحقينننن : عننننامر السننننيد عامننننان ود. عبنننند الصننننبور رنننناىين، القنننناىرة 923)ت 

 .1/249م، 1972 -ىن 1392

ىنن(، 261بنن الحاناج ابنو الحسنين النيسنابوري )ت صنحيح مسنمم، مسنمم  ينظر: (18)
، 2/594تحقينن : محمنند فننؤاد عبنند البنناقي، دار احينناء التننراث العربنني، بيننروت، 
ىنننننن(، 275وسننننننن أبننننني داود، سنننننميمان بنننننن األرنننننعث ابنننننو داود الساسنننننتاني )ت 

 .1/288تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، 
ىنن(، 855ينظر: عمدة القارئ، العيني: بندر الندين محمنود بنن أحمند العينني )ت  (19)

 .1/27دار احياء التراث العربي، بيروت، 

 .93ينظر: القطع واالاتناف  (20)

ينظننر: البرىننان فنني عمننوم القننرهن، الزركرنني: محمنند بننن بيننادر بننن عبنند اهلل )ت  (21)
ىنن، 1391معرفن ، بينروت، ىن(، تحقين : محمند أبنو الفضنل إبنراىيم، دار ال 794

1/269. 

 .1/269ينظر: المصدر نفسو  (22)
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ينظنننر: تفسنننير ابنننن عارنننور )التحرينننر والتننننوير(، ابنننن عارنننور: محمننند الطننناىر،  (23)
 .15/5تونس، دار سحنون لمنرر والتوزيع، 

 .1/269ينظر: البرىان  (24)

رننياب النندين روح المعنناني فنني تفسننير القننرهن العظننيم والسننبع المانناني، ايلوسنني،  (25)
، دار إحينننننناء التننننننراث العربنننننني، بيننننننروت، 4ىننننننن(، ط 1270السننننننيد محمننننننود )ت 

 .15/2م، 1985

ينظننننر: مناىننننل العرفننننان فنننني عمننننوم القننننرهن، الزرقنننناني، محمنننند عبنننند العظننننيم )ت  (26)
ىن(،  ّرج هياتو وأحادياو ووضع حواريو: أحمند رنمس الندين، دار الكتنب 1367

 .344-1/343م، 1996العممي ، بيروت، 

م،  1983فتح القدير، الروكاني، محمد بن عمي بن محمد، دار الفكر، بينروت،  (27)
3/205. 

 .3/205ينظر: المصدر نفسو  (28)
 .15/6التحرير والتنوير  (29)
 .96-94واالاتناف ينظر القطع (30)
ينظنننننر: السنننننبع  فننننني القنننننراءات،ابن مااىننننند: أبنننننو بكنننننر احمننننند بنننننن موسنننننا بنننننن  (31)

، 2قي ضننننننيف، دار المعننننننارف، مصننننننر، طىننننننن(، تحقينننننن : رننننننو 324العبنننننناس)ت
، والحا  في عمل القراءات السبع، أبو عمي الحسن عبند الغفنار 378ىن، 1400

ىننن(، تحقينن : عننادل أحمند عبنند المواننود، و عمنني محمنند 377الفارسني النحننوي)ت
م، 2007-ىننننننننن1428، 1معنننننننّوض، دار الكتنننننننب العممينننننننن ، بينننننننروت، لبننننننننان، ط

 .2/306، والنرر 3/385
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، و الكرناف، الزم رنري: أبنو القاسنم محمنود بنن عمنر)ت 235المكتفنا ينظر:  (32)
ىننننن(، تحقينننن : عبنننند الننننرزا  المينننندي، دار إحينننناء التننننراث العربنننني، بيننننروت. 538

، وتفسنننير البيضننناوي، البيضننناوي: ناصنننر الننندين أبنننو سنننعيد عبننند اهلل بنننن 2/606
 ىننن(، تحقينن : عبنند القننادر عرفننات حسننون ، دار الفكننر،791عمننر الرننيرازي )ت 

 .3/432م،1996 -ىن1416بيروت،

 .3/432، وتفسير البيضاوي 2/606ينظر: الكراف  (33)

 .447، ومنار اليد  235،والمكتفا 393ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (34)
عرابننننو، الزانننناج: أبننننو اسننننح  إبننننراىيم بننننن السننننري )ت  (35) ينظننننر: معنننناني القننننرهن وا 

، 1عالم الكتب، بينروت، طىن(، ررح وتحقي : د. عبد الاميل عبده رمبي، 311
، زاد المسنير،و 3/386، والحان  فني عمنل القنراءات 3/226م، 1988-ىن1408

ىنن(، المكتنب ا سنالمي، 597ابن الاوزي: عبد الرحمن بن عمي بنن محمند )ت 
، ف ننننر النننندين التفسننننير الكبيننننر التفسننننير الكبيننننر، و 5/6ىننننن،1404، 3بيننننروت، ط

، 1الكتنننننب العمميننننن ، بينننننروت، طىنننننن(، دار 606النننننرازي: محمننننند بنننننن عمنننننر )ت 
 .20/123 م،2000 -ىن 1421

 .447، ومنار اليد  235ينظر: المكتفا  (36)

 .447، ومنار اليد  235، والمكتفا 435ينظر: القطع واالاتناف  (37)
 .393ينظر: إيضاح الوقف واالبتداء  (38)
 .447، ومنار اليد  235، والمكتفا 435ينظر: القطع واالاتناف  (39)
ىنننن(، عنننالم 207نظنننر: معننناني القنننرهن، الفنننراء: أبنننو زكرينننا يحينننا بنننن زيننناد )ت ي (40)

، ومعننناني القنننرهن واعرابنننو 2/116م، 1983 -ىنننن 1403، 3الكتنننب، بينننروت، ط
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يضاح الوقف واالبتداء 3/226 ، والحان  فني 435، والقطنع واالاتنناف 393، وا 
 .447، ومنار اليد  235، والمكتفا 3/386عمل القراءات 

، والمكتفننا فنني 435، والقطننع واالاتننناف 393ينظننر: إيضنناح الوقننف واالبتننداء  (41)
 .447، ومنار اليد  235الوقف واالبتداء 

ينظر: إعراب القراءات الرواذ، العكبري: أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بنن عبند  (42)
ىننننن(، دراسنننن  وتحقينننن : محمنننند السننننيد أحمنننند عننننزوز، عننننالم الكتنننننب، 616اهلل )ت

 .1/774م، 1996ىن _ 1417، 1بيروت، ط
)اننامع البيننان عننن  تفسننير الطبننري، و 3/386ينظننر: الحانن  فنني عمننل القننراءات  (43)

ىنن(، دار الفكنر، 310تأويل هي القرهن(، الطبري: أبو اعفر محمد بن ارينر)ت 
، أبننو زرعننو: عبنند الننرحمن بننن حانن  القننراءات، و 15/18 م،1985 -ىننن  1405

الرابنننع اليانننري(، تحقيننن : سنننعيد األفغننناني، محمننند بنننن زنامننن  )منننن رانننال القنننرن 
التبينننننان فننننني إعنننننراب ، و 1/396 م.2001 -ىنننننن 1422، 5مؤسسننننن  الرسنننننال ، ط

ىنننن(، 616، العكبنننري: أبنننو البقننناء عبننند اهلل بنننن الحسنننين بنننن عبننند اهلل  )ت القنننرهن
 .2/812 - 2/811 تحقي : عمي محمد البااوي، عيسا البابي الحمبي،

 .447ر اليد  ، ومنا235ينظر: المكتفا  (44)

 .3/387ينظر: الحا  في عمل القراءات  (45)

 .2/606الكراف ، و 3/97تفسير البغوي ينظر:   (46)
 .117-2/116ينظر: معاني القرهن  (47)

، والحاننن  فننني 435، والقطنننع واالاتنننناف 3/228ينظنننر: معننناني القنننرهن واعرابنننو  (48)
 .3/387عمل القراءات 

 .3/387ينظر: الحا  في عمل القراءات  (49)
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 .435ينظر: القطع واالاتناف  (50)

، ومعننناني القننراءات، أبنننو منصننور محمننند بنننن 378ينظننر: السنننبع  فنني القنننراءات  (51)
ىن(، حققو وعم   عميو: احمند فريند المزيندي، قند م لنو: د. 370أحمد األزىري )ت 

دار الكتنب العممين ،  فتحي عبد الرحمن حاازي، منرورات محمد عمني بيضنون،
، والننننوايز فنننني رننننرح قننننراءات 252م، 1999ىننننن _ 1420، 1بيننننروت، لبنننننان،ط

القنننرأة الامانيننن  أامننن  األمصنننار ال مسننن ، أبنننو عمننني الحسنننن بنننن عمننني األىنننوازي 
ىننن(، حققننو وعم نن  عميننو: د. د رينند حسننن أحمنند، قنندم لننو ورااعننو : د. 446الم قننرئ )

 .228م، 2002، 1ط الغرب ا سالمي،دار برار عواد معروف، 

لننم نقننف عمننا ىننذا الننرأي فنني معنناني القننرهن لأ فننش، ينظننر: القطننع واالاتننناف  (52)
436. 

 .436ينظر: القطع واالاتناف  (53)
 .2/749ينظر: الموضح في واوه القراءات وعمميا  (54)
، وحانننن  3/399، والحانننن  فنننني عمننننل القننننراءات 437ينظننننر: القطننننع واالاتننننناف  (55)

تحاف فضالء البرر ، 1/402القراءات    .172وا 
، ابنن المحرر الوايز في تفسير الكتناب العزينز، و 15/81ينظر: تفسير الطبري  (56)

ىننن(، تحقينن : عبنند 546عطينن : أبننو محمنند عبنند الحنن  بننن غالننب بننن عطينن  )ت 
 -ىننننننن1413، 1السننننننالم عبنننننند الرننننننافي محمنننننند، دار الكتننننننب العممينننننن ، لبنننننننان، ط

 .2/756، والموضح 3/453 م،1993

 .437ظر: القطع واالاتناف ين (57)

 .451ينظر: منار اليد   (58)

 .451، ومنار اليد  437ينظر: القطع واالاتناف  (59)
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 .437ينظر: القطع واالاتناف  (60)

 .248، ومفاتيح األغاني 438ينظر: القطع واالاتناف  (61)
 .15/81تفسير الطبري  ،438ينظر: القطع واالاتناف  (62)
تفسننننير الطبننننري  ،3/453المحننننرر الننننوايز فنننني تفسننننير الكتنننناب العزيننننز  ينظننننر: (63)

15/81. 

 .15/82الطبري ينظر: تفسير  (64)

 .4/152معاني القرهن  ينظر: (65)

، والكرننف عننن واننوه 3/402، والحانن  فنني عمننل القننراءات 380ينظننر: السننبع   (66)
ىننن(، 437القننراءات السننبع وعمميننا وحاايننا،  مكنني بننن أبنني طالننب القيسنني )ت 
م، 1974تحقي : محيي الدين رمضان، مطبوعات مامع المغن  العربين ، دمرن  

 .228، والوايز 140، والتيسير 46/ 2
 .439ينظر: القطع واالاتناف  (67)
تفسننننير السننننمعاني ، و 257، ومعنننناني القننننراءات 15/89تفسننننير الطبننننري ينظننننر:  (68)

 .3/115تفسير البغوي ، و 3/242
 .228، والوايز 140، والتيسير 46/ 2، والكرف 380ينظر: السبع   (69)
 .451، ومنار اليد  439ينظر: القطع وا اتناف  (70)

 .439القطع واالاتناف  (71)
 .2/758ينظر: الموضح  (72)
 .2/757، والموضح 15/89تفسير الطبري ينظر:  (73)
تفسننننير البغننننوي و  ،3/242تفسننننير السننننمعاني ،و 15/89تفسننننير الطبننننري ينظننننر:  (74)

3/115. 
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 .15/89تفسير الطبري ينظر:  (75)

 .232،والوايز 385السبع   ينظر: (76)

 .262، وينظر: معاني القراءات 236المكتفا  (77)
 .395والبرىان  ،5/85، زاد المسير 15/164تفسير الطبري ينظر:  (78)

 .236ينظر: المكتفا  (79)

 .10/331تفسير القرطبي  ينظر: (80)
 .12، والقطع واالاتناف 1/116إيضاح الوقف واالبتداء (81)
 .1/108إيضاح الوقف واالبتداء  (82)

ينظر: القراءات والوقف واالبتداء، د. أحمد  طاب عمر، مامن  المامنع العممني  (83)
 م.1988، بغداد، هذار 39، م1العراقي، ج

 .436ينظر: القطع وا اتناف  (84)

 .436ينظر: المصدر نفسو  (85)
 .236، والمكتفا 436ينظر: القطع واالاتناف  (86)

 .436ينظر: القطع واالاتناف  (87)

 .436ينظر: المصدر نفسو  (88)

 .236ينظر: المكتفا  (89)

 .450اليد   ، وينظر: منار2/120معاني القرهن  (90)

 .2/816ينظر: التبيان في اعراب القرهن  (91)

 .437ينظر: القطع واالاتناف  (92)

 .437ينظر: المصدر نفسو  (93)

 .236ينظر: المكتفا  (94)
 .440ينظر: القطع واالاتناف  (95)
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 .5/189ينظر: تفسير ابي السعود  (96)

 .2/641ينظر: الكراف  (97)
 .394إيضاح الوقف واالبتداء  (98)

 .237ينظر: المكتفا  (99)

 .456ينظر: منار اليد   (100)

، وتفسننير 2/129، و ينظنر: معناني القننرهن لمفنراء394إيضناح الوقنف واالبتننداء (101)
 .456، ومنار اليد  10/339القرطبي

زاد المسننير  .10/302، وينظننر تفسننير القرطبنني3/255معنناني القننرهن واعرابننو  (102)
5/70. 

 .456ليد  ، ومنار ا237ينظر: المكتفا  (103)
 .394ينظر: ايضاح الوقف واالبتداء  (104)
 .237ينظر: المكتفا  (105)

، 2/462، والكراف 387، والقطع واالاتناف 15/139ينظر: تفسير الطبري  (106)
 .241/ 3، وفتح القدير 10/305وتفسير القرطبي 

 .440، والقطع واالاتناف 2/392ينظر: معاني القرهن (107)

 .456ينظر منار اليد   (108)

، وتفسننير 2/129،وينظننر: معنناني القننرهن لمفننراء 394ايضنناح الوقننف واالبتننداء  (109)
 .10/305القرطبي 

 .394ينظر: ايضاح الوقف واالبتداء  (110)
 .394ينظر: المصدر نفسو  (111)
 .459ينظر: منار اليد   (112)
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 د. فائزة عباس حميدي 
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 :املصادر واملراجع
احمنند بننن  إتحاايف فضاا   البياار فاا  قاارا ات القاارا  األربعااة عياار، الااءمييط : -1

 الكتنب، عنالم ،1ط إسنماعيل، محمند رعبان. د: تحقي  ،(ىن1117محمد البنا )ت
 م.1987- ىن1407 بيروت،

ىن(، تحقي : 911االل الدين عبد الرحمن)ت اإلتقين ف  علوم القرآن،السيوط : -2
 م.1996، 1سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، ط

 بنند اهلل بننن الحسننين بننن عبنند اهللأبننو البقنناء ع إعااراب القاارا ات اليااوار، العتبااري: -3
، 1ىن(، دراس  وتحقي : محمد السيد أحمد عزوز،عالم الكتب، بينروت، ط616)ت

 م.1996ىن _ 1417

محمد بنن القاسنم  ، أبو بتر األ:بيري:()إيضيح الوقف واالبتءا  ف  تتيب اهلل  -4
ىن(، تحقي : الريخ عبد الرحيم الطرىوني، 328بن محمد بن برار بن الحسن)ت 

 دار الحديث، القاىرة.

ىنن(، 794محمند بنن بينادر بنن عبند اهلل )ت  البرهين ف  علوم القارآن، الزرتيا : -5
 ىن.1391تحقي : محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعرف ، بيروت، 

أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل)ت  القرآن، العتبري:التبيين ف  إعراب  -6
 ىن(، تحقي : عمي محمد البااوي، مطبع  عيسا البابي الحمبي.616

محمد الطاىر، تونس، دار  تفسير ابن عييور )التحرير والت:وير(، ابن عييور: -7
 سحنون لمنرر والتوزيع.

ىننن(، دار 951لعمننادي )ت محمنند بننن محمنند ا تفسااير أباا  السااعوء، أبااو السااعوء: -8
 إحياء التراث العربي، بيروت.
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 د. فائزة عباس حميدي 
 د. حسـين نوري محمود

                                                                                                                                       

ىنن(، 516)محمند الحسنين بنن مسنعود وأبن )معيلم الت:زيال(، البغاوي:تفسير البغوي -9
 تحقي :  الد عبد الرحمن العك، دار المعرف ، بيروت .

ناصننننر النننندين أبنننني سننننعيد عبنننند اهلل بننننن عمننننر  تفسااااير البيضيوي،البيضاااايوي: -10
: عبنننننند القننننننادر عرفننننننات حسننننننون ، دار الفكننننننر، ىننننننن(، تحقينننننن 791الرننننننيرازي )ت 

 م.1996 -ىن1416بيروت،

أبننننو المظفننننر منصننننور بننننن محمنننند بننننن عبنننند  تفسااااير الساااامعي: ، الساااامعي: : -11
تحقي :ياسنننر بنننن إبنننراىيم وغننننيم بنننن عبننناس بنننن غننننيم، دار  ،ىنننن(489الابنننار)ت 

 م.1997 -ىن 1418 1الوطن، الرياض، ط

أبو اعفر محمند  رآن(، الطبري:تفسير الطبري)جيمع البيين عن تأويل آي الق -12
 م.1985 -ىن  1405ىن(، دار الفكر، 310بن ارير)ت 

أبننو عبنند اهلل محمنند بنننن  تفسااير القرطب )الجاايمع ألحتاايم القاارآن(، القرطباا : -13
 ىن(، دار الرعب، القاىرة.671أحمد األنصاري)ت 

ىنن(، دار الكتنب 606محمند بنن عمنر )ت  ، فخر الءين الرازي:التفسير التبير -14
 م.2000 -ىن 1421، 1مي ، بيروت، طالعم

أبنننو عمنننرو عامنننان بنننن سنننعيد )ت  التيساااير فااا  القااارا ات السااابع، الاااءا: : -15
ىنن(، امعين  المسترننرقين األلمانين ، اوتنوبرتزل، دار الكتنناب العربني، بيننروت، 444

 م.1984 -ىن1404 2ط

عمنننني بننننن محمننننند  جماااايل القاااارا  وتماااايل اإلقاااارا ، علااااام الااااءين السااااخيوي: -16
  : د.عمي حسين البواب، مكتب  التراث _ مك  المكرم .ىن(، تحقي643)ت
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أبو عمي الحسن عبد الغفار الفارسي النحوي  الحجة ف  علل القرا ات السبع، -17
ىنننن(، تحقيننن : عنننادل أحمننند عبننند الموانننود، و عمننني محمننند معنننّوض، دار 377)ت

 م.2007-1428، 1الكتب العممي ، بيروت، لبنان، ط

رحمن بن محمد بن زنامن  )منن رانال القنرن عبد ال حجة القرا ات، أبو زرعة: -18
 -ىننننن 1422، 5الرابننننع الياننننري(، تحقينننن : سننننعيد األفغنننناني، مؤسسنننن  الرسننننال ، ط

 م.2001

رننياب  روح المعااي:  فاا  تفسااير القاارآن العظاايم والساابع المثااي: ، اآللوساا : -19
ىنننننننن(، دار إحيننننننناء التنننننننراث العربننننننني، بينننننننروت، 1270الننننننندين السنننننننيد محمنننننننود)ت 

 م.4،1985ط

ىنننن(، 597عبننند النننرحمن بنننن عمننني بنننن محمننند )ت  ، ابااان الجاااوزي:زاء المساااير -20
 ىن.1404، 3المكتب ا سالمي، بيروت، ط

أبننو بكننر أحمنند بننن موسننا بننن العبنناس  الساابعة فاا  القاارا ات، اباان مجيهااء: -21
 ىن.1400، 2ىن(، تحقي : روقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط324)ت

ىننننن(، 275)ت سنننميمان بنننن األرننننعث ابنننو داود الساسنننتاني سااا:ن أباااا  ءاوء،  -22
 تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.

ىننننن(، 261مسننننمم بننننن الحانننناج ابننننو الحسننننين النيسننننابوري )ت  حااااحيل مساااالم، -23
 تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.

بنندر النندين محمننود بننن أحمنند  عمااءة القاايرح ياارح حااحيل البخاايري، العي:اا : -24
 دار احياء التراث العربي، بيروت.ىن(، 855العيني)ت 

: فتل القءير الجايمع باين ف:ا  الرواياة والءراياة مان علام التفساير، الياوتي:  -25
 م.1983ىن(، دار الفكر،بيروت، 1250محمد بن عمي بن محمد )ت 
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ىننن(، تحقينن : د. أحمنند  طنناب 328أبننو اعفننر النحنناس)ت القطااع واالنت:اايف،  -26
 م.1978 ىن _1398العمر، مطبع  العاني، بغداد، 

ىنن(، تحقين : عبند 538أبنو القاسنم محمنود بنن عمنر)ت  التييف، الزمخياري: -27
 الرزا  الميدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مكنني بننن أبنني طالننب  التيااف عاان وجااور القاارا ات الساابع وعللهااي وحججهااي، -28
ىنننن(، تحقيننن : محيننني الننندين رمضنننان، مطبوعنننات مامنننع المغننن  437القيسننني )ت 

 م.1974العربي ، دمر  

ىنننن(، دار صنننادر،  711محمننند بنننن مكنننرم )ت  لساااين العااارب، ابااان م:ظاااور: -29
 بيروت، الطبع  األولا.

رننياب النندين ابننو العبنناس احمنند بننن محمنند)ت  لطااينف اإلييرات،القسااط : : -30
ىنننننن(، تحقيننننن : د. عبننننند الصنننننبور رننننناىين وعنننننامر السنننننيد عامنننننان، القننننناىرة، 923

 م.1972 -ىن1392

أبنو محمند عبند الحن   العزياز، ابان عطياة:المحرر الوجيز ف  تفسير التتايب  -31
ىننن(، تحقينن : عبنند السننالم عبنند الرننافي محمنند، دار 546بننن غالننب بننن عطينن  )ت 
 م.1993 -ىن1413، 1الكتب العممي ، لبنان، ط

ىننن(، حققننو 370أبننو منصننور محمنند بننن أحمنند األزىننري )ت معااي:  القاارا ات،  -32
عبنننند الننننرحمن حاننننازي، وعم نننن  عميننننو: أحمنننند فرينننند المزينننندي، قنننند م لننننو: د. فتحنننني 
_  ىن1420، 1لبنان،ط منرورات محمد عمي بيضون، دار الكتب العممي ، بيروت،

 م.1999
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أبنو الحسنن سنعيد بنن مسنعدة الماارنعي)ت  معي:  القرآن، األخفاش األوساط: -33
ىننننن _ 1401، 2ىننننن(، تحقينننن : د. فننننااز فننننارس، دار البرننننير، دار األمننننل، ط215

 م.1981

، عننالم الكتننب، (ىننن207كريننا يحيننا بننن زينناد )ت أبننو ز  معااي:  القاارآن، الفاارا : -34
 م.1983 -ىن 1403، 3بيروت، ط

عرابااه، الزجاايج: -35 ىننن(، 311أبنو اسننح  إبنراىيم بننن السنري )ت  معاي:  القاارآن واا
-ىنن 1408، 1ررح وتحقي : د.عبد الاميل عبده رمبي، عالم الكتب، بينروت، ط

 م.1988

أبنو العنالء محمند بنن أبني  مفيتيل األغي:  ف  القارا ات والمعاي: ، الترماي: : -36
ىننن(، دراسنن  وتحقينن : د. عبنند الكننريم مصننطفا منندلا، دار ابننن 563المحاسننن )ت 

 م.2001 -ىن 1422، 1حزم، بيروت، ط

ىنن(، تحقين : د. اايند 444أبو عمرو الداني )ت المتتفى ف  الوقف واالبتءا،  -37
 م.1983زيدان، بغداد، 

أحمنند بننن محمنند بننن عبنند  األ ياامو: :م:ااير  الهااءى فاا  بيااين الوقااف واالبتااءا،  -38
الكريم )من عمماء القنرن الحنادي عرنر اليانري(، ومعنو المقصند لتم نيص منا فني 

، تعميننن : (ىنننن926المررننند فننني الوقنننف واالبتنننداء لنننن زكرينننا بنننن محمننند األنصننناري)ت
ىننن _ 2،1427رننريف أبننو العننال العنندوي، دار الكتننب العممينن ، بيننروت _لبنننان، ط

 م.2007

ىنن(، 1367الزرقاني، محمد عبد العظنيم )ت  ف  علوم القرآن،م:يهل العرفين  -39
 نننّرج هياتنننو وأحاديانننو ووضنننع حوارنننيو: أحمننند رنننمس الننندين، دار الكتنننب العمميننن ، 

 م.1996بيروت، 
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نصننر بننن محمنند الرننيرازي، المعننروف  الموضاال فاا  وجااور القاارا ات وعللهااي، -40
، 1كبيسني، طىن(، تحقي  ودراس : د. عمر حمندان ال565بابن أبي مريم )ت بعد 

 م.1993-ىن 1414

، تصننحيح ومرااعنن ، (ىننن833)ت  ال:ياار فاا  القاارا ات العياار، اباان الجاازري: -41
 عمي محمد الضباع، دار الكتب العممي ، بيروت.

، أبننو عمنني الااوجيز فاا  ياارح قاارا ات القاارأة الثمي:يااة أنمااة األمحااير الخمسااة -42
قنننرئ) د ريننند حسنننن  ىنننن(، حققنننو وعم ننن  عمينننو: د.446الحسنننن بنننن عمننني األىنننوازي الم 

، 1أحمنننند، قنننندم لننننو ورااعننننو : د. برننننار عننننواد معننننروف، دار الغننننرب ا سننننالمي، ط
 م.2002

 :انرسائم واألطاريح

عبنند النننرزا  احمننند  الءراسااايت اللغوياااة وال:حوياااة فااا  تتاااب الوقاااف واالبتاااءا ، -43
 م.1987الحربي، رسال  مااستير، كمي  ايداب، الاامع  المستنصري ، 

راسننننن  نحويننننن ، فننننناازة عبننننناس حميننننندي، رسنننننال  د القطاااااع واالنت:ااااايف لل:حااااايس -44
 م.2000-ىن1421مااستير، كمي  التربي ، اامع  تكريت، 

 :انثحىث واملقاالخ
ىن(، مام  المامع 1428د. أحمد  طاب عمر)ت القرا ات والوقف واالبتءا ، -45

 م.1988، بغداد، هذار 39، م1العممي العراقي، ج

بحنننث  ىنننن(،1428د. أحمننند  طننناب عمنننر)ت  ،مقءماااة فااا  الوقاااف واالبتاااءا  -46
 .م1977،  8، عمنرور في مام  الرافدين

ىنننن(، حققنننو ونرنننره: د. 437مكننني بنننن أبننني طالنننب ) الوقاااف علاااى )تااا  وبلاااى( -47
 م.1967 -1966، 3حسين نصار، مام  كمي  الرريع ، ع


